امنیت در سفر با توصیه های انتظامی ویژه زائرین
محترم عتبات عالیات
زيارت مرقد پاک و مطهر ائمه معصومين عليهم السالم در
کشور عراق از آرزوهاي بزرگ شيعيان و عالقمندان به آستان
مقدس ائمه اطهار(ع) بوده و عليرغم وجـود حوادث و
ناماليمـات و رنـج هايي که در طــول تاريخ براي زائـرين
عتبات عاليـات وجود داشته ،سفـر عاشقان و شيفتگان ائمه
اطهار (ع) همچنان پر رونق بوده است ،داشتن صبر ،حوصله،
گذشت و ايثار ،خوش رويي ،همبستگي ،اتحاد و هماهنگي با
مسئول گروه از عوامل موفقيت در اين سفراست .بنابراين از
نظرات و تجربيات مدير راهنماي کاروان خود تبعيت نموده
و ضمن رعايت حال افراد کهنسال و کودکان ،مراقب آنها نيز
باشيد.
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نکاتي را جهت حفظ
سالمت و امنيت زائرين محترم با هـدف به حـداقل رسانـدن
خطـرات احتمالي در قـالب تـوصيه هاي ذيل تقديم زائرين،

مديران و عوامل کاروانهاي عازم به عتبات عاليات مينمايد.
باشد که با رعايت کامل اين توصيه ها ،سفر زائرين محترم در
نهايت آرامش و اطمينان ،به سرانجام رسيده و ما را نيز از
دعاي خيرشان بهره مند سازند.
توصیه گذرنامه و روادید (ویزا)
* جهت تشرف به عتبات عاليات از طريق ثبت نام در سامانه
سماح اقدام نماييد.
* خروج از مرز فقط با گذرنامه معتبر که  6ماه اعتبار داشته
باشد امکان پذير است.
* افرادي که گذرنامه ندارند از مراجعه به مرز عراق خودداري
کنند.
*به منظور تسهيل در خروج زائرين کربال ،کنترل گذرنامه از
مبدا حرکت زائران صورت خواهد گرفت.
* زائران هرچه زودتر نسبت به اخذ ويزاي عراق از سفارت يا
سرکنسولگريهاي آن کشور اقدام نمايند.

و از موکول کردن اين امر به روزهاي پاياني (نزديک به
اربعين) و همچنين حرکت به سمت مرزها قبل از اخذ
رواديد(ويزا) ،خودداري کنند.
* افراد ممنوع الخروج و محکومين اجازه خروج از کشور را
نداشته و خروج کارکنان دستگاههاي خاص منوط به طي
مراحل قانوني خود است.
* يک نسخه کپي از گذرنامه ،شناسنامه و کارت ملي خود را
براي مواقع ضروري همراه داشته باشيد.
* براي کنترل گذرنامه در مرز با صبر و حوصله همکاري الزم
را با پليس به عمل آوريد.
* حتماً پس از ورود به مرز عراق ،از درج مهر ورود به آن
کشور در گذرنامه خود مطمئن شويد.
* از همراه داشتن اشياء قيمتي غير ضروري همچون (چک
پول ،طالجات ،مدارک و اسناد ،کارت ملي و مدارک ديگر)
خودداري نماييد.

* بليط،گذرنامه و مدارک شناسايي خود را در اختيار افراد
ناشناس قرار ندهيد.
* زائران اربعين حسيني فريب سايت هاي تبليغاتي را
نخورند.
توصیه های ترافیکی
* احتمال ترافيک و معطلي در مسير رفت يا برگشت وجود
دارد از صبر وحوصله شما متشکريم.
* براي رفاه حال زائرين محترم پارکينگ هاي عمومي در
ورودي شهر مهران و چزابه راه اندازي گرديده است.
* زائرين محترم خودروهاي شخصي خود را در پارکينگ
هاي تعيين شده پارک کرده و از پارک نمودن يا رها کردن
خودسرانه وسايل نقليه در نقاط ديگر خودداري فرمائيد.
* با توجه به احتمال وقوع ترافيک سنگين و معطلي هاي
طاقت فرسا درمسيرهاي بازگشت به کشور بعد از مراسم
اربعين بالفاصله اقدام به بازگشت به کشور نکنيد.

* محورهاي مواصالتي به پايانه هاي مرزي مهران ،چزابه و
شلمچه در تمام ساعات شبانه روز توسط تيم هاي عملياتي
و گشت هاي ويژه پليس کنترل ميشوند.
* از سرعت و سبقت غير مجاز پرهيز نموده و با سرعت
مطمئنه رانندگي کنيد.
* در صورت احساس خستگي وخواب آلودگي در رانندگي
حتما خودرو را متوقف نموده و ضمن استراحت صورت خود
را با آب بشوييد.
توصیه های انتظامی وامنیتی
* بازديد پليس از وسايلتان را اقدامي در جهت سالمتي و
امنيت خود و همراهانتان به شمار آوريد.
* پس از استقرار درهتل ،نسبت به شناسايي مسير رفت و
بـرگـشت به حرم اقـدام و نام هتل ،شماره اتاق وتلفن آن
رابه خاطربسپاريد.

* تاکيد مي شود خواهران محترم از تردد به بازار ،حرم و
اماکن عمومي ديگر به صورت انفرادي خودداري و از سوار
شدن به خودروهاي متفرقه پرهيز نماييد .
* بامشاهده هرگونه اقدام مشکوک (مواد مخدر ،مواد محترقه
و منفجره ،اسلحه ،مهمات و  )...مـراتب را سـريعاً به پليس
اطالع دهيد.
* حتي االمکان از خريد هر نوع کاال (به خصوص کاالهاي
تزييني و اسباب بازي) خودداري نماييد.
* از دريافت و نگهداري هرگونه شيء ،بسته و پاکت از افراد
غير (اعم از ايراني و يا عراقي) خودداري نماييد.
* ازعکسبرداري و فيلمبرداري از مقرهاي نظامي و انتظامي،
مرز و مراکز ايست و بازرسي درمسير راه و داخل شهرها پرهيز
نماييد.
* از برقراري ارتباط با مأمورين و عوامل عراقي تحت هر
عنواني خودداري نماييد.

* مصرف قرص هاي کدئين دار و روان گردان در کشور عراق
ممنوع بوده و پليس عراق با خاطيان به شدت برخورد مي
نمايد.
* زائران محترم با توجه به احتمال نفوذ جاسوسان و عناصر
دشمن در بين عزاداران ،از هرگونه ارتباط نامتعارف با افراد
ناشناس خودداري فرماييد.
* بليط ،گذرنامه و مدارک شناسايي خود را در اختيار افراد
ناشناس به هيچ وجه قرار ندهيد.
* در حين سفر از بازگو نمودن نشاني محل سکونت و محل
کار ،به افراد ناشناس جد ًا خودداري فرماييد.
* از اعتماد به افراد ناشناس و طرح دوستي با آنان خودداري
نماييد.
* افراد مسن در صورت نياز به کمک ،به مأمورين پليس،
مسئولين فرودگاه و مهمان داران مراجعه نموده و به افراد
ناشناس اعتماد ننماييد.

* از سوار شدن بر خودروهاي مسافرکش غيرمجاز خودداري
فرماييد.
* هرگونه اطالعات درخصوص مقررات و توصيه هاي اجرايي،
انتظامي ،بهداشتي و امنيتي را صرفاً از مراجع ذي صالح و
رسمي دريافت نموده از نقل و انتشار شايعات ممانعت بعمل
آوريد.
* در صورت بروز هر گونه حادثه اي از قرار گرفتن در محيط
حادثه و تهيه عکس و فيلمبرداري خودداري نماييد.
* به هنگام خروج از محل اقامت از تنها گذاشتن افراد مسن،
بانوان و يا کودکان در اتاق خودداري نماييد.
* با توجه به عدم امکان استفاده از کارتهاي بانکي کشور
در داخل عراق ارز کافي به همراه داشته باشيد.
* هدف پليس خدمت به مردم است و درکمال احترام با
کوچکترين بينظمي و ايجاد مزاحمت براي زائران امام
حسين (ع) برخورد قانوني خواهد شد.

توصیه های بهداشتی و درمانی
* زائرين محترم به منظور پيشگيري ازابتال به بيماري هاي
ويروسي توصيههاي بهداشتي و ايمني را جدي بگيريد.
* زائران عتبات عاليات هنگام عبور از مرز در صورت آسيب
ديدگي يا بيماري ميتوانيد از خدمات درماني بيمارستان
«فاطمه الزهرا (س)» در شهرستان اهواز استفاده نماييد.
* حتماً لباس گرم و کافي همراه خود داشته باشيد ضمن
اينکه از همراه بردن کودکان و افراد سالخورده خودداري
نماييد.
توصیه های تلفن همراه
* از تحويل تلفن همراه خود به افراد غريبه به ويژه به هنگام
خريد و يا تعويض سيم کارت جداً پرهيز نماييد.
* هيچ گاه گوشي تلفن همراه خود را در اختيار ديگران به
ويژه افراد ناشناس قرار ندهيد.

توصیه های پیشگیری از سرقت اموال وخودرو
* مراقب ساکها و وسايل خود بوده و از رها نمودن آنها در
محيط هاي قابل دسترسي افراد بيگانه خودداري نماييد.
* حتي االمکان از چمدان و کيف قفل دار استفاده نماييد.
* مدارکي نظير شناسنامه،کارت ملي،کارت بسيج،کارت
شناسايي شغلي،دسته چک،دفترچه بانکي،دفترچه بيمه
درماني ،کارتهاي اعتباري و نظاير آن همراه خود نياوريد.
* به محض اسکان در هتل ،مسافرخانه و ...اشياء قيمتي و
وجـوه نقد خود را به صندوق امانات سپرده و رسيد دريافـت
نماييد.
* در صورت سرقت و يا مفقود شدن اموال و اشياء خود و يا
بروز هرگونه مشکلي اعم از (تصادف ،گم شدن همراهان ،نزاع،
دستگيري و )...مـراتب را در اسرع وقت به پليس گزارش
نماييد.
* از پارکينگهاي عمومي تحت نظارت پليس براي پيشگيري
از سرقت خودرو استفاده نماييد.

 از پارک نمودن اتومبيل خود در کوچه ها و معابرخلوتوکم نور خوداري نماييد.
 در موقع پارک اتومبيل،دقت نماييد از قفل فرمان استفادهنماييد.
 اگر بسته اي دراتومبيل داريد آن را در معرض ديد قرارندهيد.
 اوراق شناسايي شخصي را در خودرو رها نکنيد. از گذاشتن کيف دستي و اشياء قيمتي در جلوي داشبورد،روي صندلي جلو و صندلي عقب خودرو خوداري کنيد.
 درصورتي که اتومبيلتان به سرقت رفته سريع ًا با دادنمشخصات کامل آن از قبيل شماره پالک،شاسي،موتور و رنگ
خودرو به پليس 111همکاري الزم را به عمل آوريد.

سخن آخر
* حفظ نظم و رعايت نوبت در مرحله بازگشت زوار محترم
به ايران نيز از هر جهت مورد انتظار است؛ اميد است خستگي
راه و يا شرايط نامساعد هوا موجبات آزردگي زائران بزرگوار
را فراهم نسازد و با سعه صدر و صبر و تحمل و مدارا،
تشريفات مرزي انجام پذيرد.
* با آرزوي توفيق و قبولي زيارت براي هموطنان گرامي،
اميدواريم با احترام به قوانين و مقررات دولت عراق و آداب و
رسوم مردم آن کشور ،تصوير مثبت و الگوي شايستهاي از
اخالق اسالمي و فرهنگ ايراني به مردم و دولت آن کشور
ارائه نماييد.

